

نگهداري جداگانه ي مواد غذایي خاام ا ماواد
غذایي پخته و آماده مصرف.



خریداري مواد غذایي ( گوشت ،لبنیات و )...فقط
ا فروشگاه هاي معتبر داراي مجو بهداشاتاي و
توجه به تاریخ تولیدو انقااااي فاراورده هااي
خوراكي بسته بندي شده.



خودداري ا خرید خوراكیهایي مانند آب رشاک
و لواشک و یخهاي قالبي ...ا دست فروش هااي
كنار جاده



خودداري ا خوردن غذاهاي خام و نیا پاخاتاه
(انواع گوشت -ماهي -تخ مرغ و ) ...

دستور طالئي پيشگيري از مسموميت غذايي:



خودداري ا خوردن سبزي خام و میوه با پوست

پختن غذا و خوردن آن در همان روز



ار یابي وضعیت بهداشتي محل و پرسنال واداد
پذیرایي پیش ا سفارش غذا

نکات ویژه :
 رعایت ایمني غذایي مانع برو مسمومیت غذایي ميشود.
 مراقب باشید :كودكان ،نان باردار ،سالمندان و افراد
مبتال به بیماري هاي مزمن مانند دیابت ،سرطان و  ...در
مقابل عوارض ناشي ا مسمومیت غذایي آسیب پذیرتر
هستند.


مصرف شیرینيها را به دداقل برسانید.



مصرف میوهها و سبزيها را افزایش دهید.

 در دد متعادل آجیل بدون نمک و بدون روغن مصرف
نمایید.

نوروز
و
توصيه هاي غذايي

تماس با شماره تلفن  396ا هر جاي كشور ،در صورت
برخورد با تخلفات مغا ه ها ،رستورانها و سطح عرضه مواد
غذایي

معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
مركز اطالع رساني غذا و رسیدگي به شکایات موادغذایي و آرایشي -بهداشتي
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تلفن گویا 84248 :داخلي  0136و 0132
تلفن گویا 84248 :داخلي  0136و 0132
پست الکترونیکRD_DFD@SBMU.AC.IR :
سایت :
Rdmanagement.SBMU.AC.IR

پست الکترونیکRD_DFD@SBMU.AC.IR :

سایت :
Rdmanagement.SBMU.AC.IR

پيشگيري از مسموميت غذایي:

نکات مهم مسموميت غذایي :


برخي غذاهاي مسموم كننده ممکن است بو یاا مازه
ناخوشایندي نداشته باشند.



با وجودي كه اكثر مسمومیتهاي غذایي معموالً ظرف
 24ساعت برطرف ميشوند ،اما بعاي ا آنها ميتوانند
كشنده باشند.

بيشتر بدانيم:
بوتولیس نوعي مسمومیت غذایي كشنده در اثر مصارف
كشک غیر پاستوریزه ،غذاهاي كنسروي ( كاه قابال ا
مصرف درارت مناسب به آنها نرسیدهاست) و یا سوسیس
و كالباس آلوده است.
عالئ و نشانههاي این مسمومیت با تأخیر (بعد ا  32تا
 24ساعت) ظاهر ميشوند:
تاريدید ،دوبیني ،افتادگي پلک فوقاني ،عدم تاواناایاي
دركتي ،اختالل تکل  ،لکنت بان ،سختي بلع و خشکاي
و دردگلو.
مهمترین اقدام درماني در این مسمومیت تجویز ساریاع

(داروي ضدس  )Anti toxinدر مركز درماناي اسات.
نکته ي مه  :در صورت عدم درمان ممکان اسات فارد
مسموم در اثر فلج تنفسي فوت نماید.
برو عالی و نشانههاي برخي ا مسمومیتهاي غذایي با
تأخیرهستند ( .یعني ممکن است  32تا  24ساعت بعد ا
مصرف غذاي آلوده ،عالی در فرد مسموم برو ناماایاد).
عالی و نشانههاي این مسمومیتها شامل سردرد ،تاب،
خستگي ،تهوع ،استفراغ ،اسهال آبکي شدید ،كا شادن
آب بدن ،ضعف و درد شک .







خودداري ا دمل گوشت خام و تاخا مارغ خاام،
فرآوردههاي لبني با ماندگاري كوتاه هنگام سفر



استفاده ا یخدان مناسب براي دمل مواد غذایي فاسد
شدني مانند غذاهاي داوي سس ،خامه و ...



خودداري ا خرید و یا مصرف قوطيهاي كنسرو داراي
برآمدگي ،فرورفتگي و یا نشتي با لبههاي شکسته.



اگر فرآوردهاي ظاهر و یا بوي ناخوشایندي داشت ،باه
هیج عنوان آن را نچشید.



كنسروها را ابتدا تمیز كرده و  26دقیقه در آب
در دال جوش درارت دهید ،ساساس مصارف
نمایید.

شستشوي دست ها با صابون پایاش ا آمااده
كردن و یا خوردن غذا ،پاس ا اساتافااده ا
سرویس بهداشتي و دست دن به انواع گوشات
خام ،دیوانات و باله

هرگز غذاهاي پخته شده را بیش ا  2سااعات
( در هواي گرم  ،بیش ا یک ساعت) در دمااي
محیط رها نکنید .باراي دوبااره گارم كاردن
غذاهاي باقیمانده كامالً آن را داغ كنیاد .دقات
كنید كه تمام قسمتهاي یک غاذاي داغ باه
اندا ه كافي پخته و داغ باشند

